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ФЛЕШ
Разријешени
чланови УО

Влада Црне Горе је на по
слсдњој
CjCДlIHЦlI
донијела

()

рЈсшењ.е

раЗРЈСШСЊУ

ЧЛ811а

Управног одбора (УО) Дома
старих .. Бнјело Поље" Насеља
Љ'шаја на щ.IЧНН захтјса. На
fЬcroвo мјесто ОДЛУkOМ ВЛlДе
именована Је Ксенија Ара ll"
TOBllfi, као представник OCHIIвзча. На последњој сједннци
Владе дужltОС1 н је разрllЈе
Ш~Н н предсједник УО Центар
за

СОциЈаЈ11t11

рад за

Оllштнне

Беране. АIЩРllјевица н
њнца
а

на

Вл8ДКМНр
његово

Стефан
је

Пет

РIIДОllаllић,

MJCcro

именован

ШltlоњиБ.

разрнјеШНЛ8

Влада

.цужнOCТ1t

н

IIpcAcjeДlIIIKB Управног одбо
ра Центра за социјални рад за
опшпшу Херцег НОВИ Марију

ЈОflовиh.докјс на њено ијесто
[!Остављена Милица Ћурчнfi.

АТ.

Утврћују листу
Чланови
предлог

ЛдмНННcтprпtВ-

листе

ЗII

сјутра

именоваље

три члана СВllјета Ал:НЦИЈС 38.
електронске медије, по ома
шћеннм пpeдnагачнма. Kal\'O
је најављено кз Скупштине,
одбор ће УГI'lPJUПИ и npl<ДI1ore
ОЈЏЈУК8 о р3зрјсшеll.у предсјед
ника к нзбору предсједmщс
Законодав.uог одбора, 11 о ра
зрјешењу једне ЧJtанице Од
бора за родну равноправиост.
На дневном реду ће се нвћи
и преДnОI" oдnyкe о избору по
ЈеднО!' ЧЈЈаНI1 одбора за без
бједност н одбрану и за међу
народне односе н

Без накна е

нсељенике.

Одбор ће угврднти н предлог
одлуlCC О избору једнor члана
Комисије зl1 праnење и контро
лу поcryпка прИ83ТИ:ЈЗцнје. Д. Т.

•
маЈКИ са
• Право на доживотну накн аду од Нове
године нећ е имати ни мајке које су ре.
.
.
цимо УСВОЈ иле Тр ОЈе и виш е дЈ еце

• Законо м је прописан услов који се од
носи само на роћење дјеце, други услови
који би се односил и на дјецу нису пропи
сани - обј аш њавају у Министарству рада
• Кр исти на Михаиловић наводи да је
чињеница да је један број жена дискри
минисан јер не добија накнаду, али дато
нити
Према новом ЗаКОllУ о соцн

јалној н дje<lНjoj заштити. од
НО8е годиие OkO 1.500 .ена са
троје и више дјеце требало би

Завода за cтaтtlСТИКУ (MOH~
СГЛТ), у Црној Гори има 3.140
.ена са троје дјеце, н око 1.560
са чeтsoро. Нез83.ННЧIIС су

npo-

радног стажа. а ннјесу евиден
тиране на евиденцијн Завода 38

бироу мо*е остварити иакнаду

не хаје и мају

од Нове године.

запошљааан.е,

не

могу остаа

рити право иа накнаду.

Женс са села, домаћице, ко
је имају троје и више .цјеце
цијели радни вијек провеле су
радећи иморие послове, али
њихов рад нищје н ије 38.едсн,
па према ново ... Закону о соци 
јалној и дјС'јнјој заштити 'Iе ... а

ју праао н а I10ЖИ8ОТНУ накнаду.
ран иј нм

ПОIlвцима

.а

или

1.500 м цјки

и спун.ава

ГOЩtна проведеиих

на

земљн,

н

буде само први. те да се пра

дјеце примlПН по ззз. односно

ЖИВОТ особама са НИ8аЛНДН1'е

Овај МС+Ормални вид раз
говора са ~.HMa Котора н

-

Бсрана показао је како веnнна
анкетираних грађана сматра да

су особе са инвал идитстом нај
више дискрим ин нсан е када Је

областзаllОШљавања у питан.у,
затим кадје ријС'ј о пр иcтynВ<l

НОСТ14 објектима по и присту
пу

3ЩЈавствсltИМ

ycnyraмa

наводи се у саопuпeњу.

-

Д. Т.

Расправа о мапи
ОСЈе1ЉИВОСТИ
Центар за заиггкту н npoy'Iавањс птица (UЗИП) орга

НИЗО8ао је у ОК8ИРУ пројеln'l
"Сllровођење
стандарда
за
:заШТ1l'У)' Ilрироде у пројекrн

ма

ИЗl1Jвдње

вјетроenектра

на" састанак НОВОДОМ израдс
студије И1аодљнаости за мапу

осјетЉН8ИХ подручја. ИЗ те ор
ганизације ЈС саОlluпeно да је
на састанку ОЦИЈењено да је

1I3рада MallC оцијењеиа као ко
ристан УЈЈазни ngдaraк за нови

просторнн план Црн е Горе чи
ја ПРИЈ1ptма ће ПО'lеУЈ! н ареДll е
годнне.

д.Т

ти - казала је у изјави за ,Да,,"
Миханловиhеаа, нстичућ.н да
држана до сада није адекват
ио помагала породицу, те да Је

193 еура.
у ресору рада наводе да закоком није прописан нзузетак

н у кој н м случајевима жене мо-

~H KJtflCТMHa МН Ј.аНЛО8КМ

kOjer

гу остааритн право на накиа-

наводи да је ч и њен и ца да је је

пцдр.ала даааи.с накнада мај

М и нистарство рада н соци 

ј8JIНОГ старања nлан н рало јс
ла 12,5 милиона сура у 2016.

СН'У)'lщнја у нашој

том у Црној Гори

Додали су ћс се правилн и ком
за оспарива ње права на мате
ријална давања и социјалне

мајке са троје и анше .цјеце.

he

мајке са троје и lише

i\oIa достављени м ,Дану".

во мора прошн рити и на дpyre

дру

услови за

roдина куму·

н .цјС'јје З81UТИ'ТC прецизи рати
како да се жене прнјављују 38
НВЮtаду.
Коментttp" шуhи нOfIИ 38l\'Он,
директори ца Удружења Родн

подизања

су

15

чн да

права особа са

какви

оној

стао илн су биле на бироу рада

ШТ8еие токове. КaI\'O је саОIl
штено нз барске надБИСКУlIнје,
грађани су кроз форму анкете
It3носилн своја мншљења о то

IC8KI'I.8 је

I\'Oja претхОДИ

К8даје остварено то Dр8IЮ.)Ке..

добар потез. али да ОН треба да

Саговорници ,Дана" оцјењу
ју да је обез6јеђсње накнада
м ајкам а !(:Оје нм ају радно иску

CBIIJCCТII јаВltОСТИ О I'I.8жиости

ме

РИ у roдин и

Лlmlаног радног craжа И троје
Н аише .цјеце примa/'Iе накнаду
40 ОЛcro просјеч нс нето зараде.
Просјечна ието зарадв у Црн ој
Гори изн ОСИ 477 сура, а то зна-

у Котору н Беранама са ц иљем

у

примаhе дожиllCJ\(У мјесечну
НВЮtаду у износу 70 олс'Ј'о-про
сјечнс нето з араде у Црној Га.

уСЛ08 да

110 осно ву радног ста

25

година радног сгажа,

само oкu

uпaндове

укључиаања

15

на бироу рада. са друге стра
не, 01(0 2.500 мајки које ис",ају

ПИЈе оргаи н зовао је н н форма

њиховог

ИЛИ

стажа кпи иремену rlровсленои

СОЦИЈалНОЈ и дЈечНЈОЈ saштити,

ЦарнТ8С Барске н адtиску

промовиса .. а

је и више .цјеце, КОЈе нм ају

цjeH~ да, према. HO~~ Закоиу о

Кампања Барске
надбискупиiе

ШiВ8ЈIИЛИтетом., и

roдини издвојн за накн аде мај
кама. Запослене мајке са Тра

да добије дOЖl18ОТНУ накнаду
захваљујуhи годинама радног

Према

тивно-промотивне

2.500

н е з нач и да се зак о н не може ПрОМИЈе

кандидата
ног одбора утврднће

"Рана 11

ДРУШТВО

ду иаш не испуњавају

храјње вријеме да rn почне.
Послан и «
Демократског
фрокта љ љана Ћур ашко
а н. изјавнла је за ,Дан" да је

..

он а, као н ПОЈIИТИЧКН саllCЗ из

долази, са задовољством

ycnosc

дан број жена ДИСКРИNИНИСан,

кама које су радиле нлн су не

прописане захонow.
- ЗаКDН је усвојен у скла-

јер не добија Н8Ј[НВДУ, али да то

запослене, али такође см8'Т'Р.8

не значн да се пропис не може

да на томе не треба CТImI.

ду са прописаиом процедуром

пром ијенити.

и сами м ти м је разматра и на
СIC}'ПWТИНСКНN одборима, који
су били наллежни да се изјасне
и о ПИТ8њима дискриминације.
У ]8I«)НУ је пропнсано да право

Накнаде се измјена.ма могу
обезбиједиТ1l и домa/'Iнцама женама на селу, мајкама које су
изгубиле дијете, или имају ДIlO
је ЈЈјеце. ИП&lil:, ад нечег се мора

- Следеhи корак треба да
буде и:змјена н да се накнаде

имају же н е које су poдIWe троје

кренути ка«о би се у овој држа

-

и анше ..tjеце, што ограничааа
/lfОГУЬНОСТ да се то одиосн и

ни mн ач но подр.. ало родитељ
CТIlO. ОВО посматрамо по пран

на усвојену дјецу. Законом је

корак и

rtpOIl НСаи услов хаји се Oдlla.-

подршкс. Исреалио је О'4екиВ8-

си само на рођење ЈЈјеце, други

ти да сес буде одмах идеално,

услOltН којн би се односилw на

али треба константно радИТИ.

.цјецу "н су пропж:аии - наaeJlИ

Сада заКОнОМ м нјесу ПОIlр.ане

O'4elC}'jeMo HOIIC аидове

обавезно дају .eH8.>ota са села
н о ннма које су ycвaj8JlC .цјецу.
3а сада је барем дио жеиа до·
бно подршку. Оно што Је Ilај
бипutје јесте да овај закон IIН

ког не с ил" IIН НI шта, веn' је
ствар добре воље жене да иза
бере да ли t\c: ла узме накнаду
WJlИ ће да радн Неке )lreHC IDJe
ИМајУ .!IJeцy не желе накнаду,

него хоое да раде
рашковнhева.

-

каже Ћу

==============;c.~CC~~o=~;c.ё;~~ёёёc.~~~~ёc~CY~"'oo..~"c"c""'cC~PCТCC"~YOOДfO~CC'"cPс"с-__с,с.,ос·=·о:~ке.самотреба наставиЦРН А ГОРА ЈОш БЕЗ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА У МОРУ

мо.

НЕОПХОДНА ПОМОЋ

!.~~~о!n~~~~!}I~~~!.~"rб<_С:~~~~!О' ЗаЖ;;;ј;В~~е

да ИНlCстнра много вн-

Н QIlIК:НOC'I'И КОјС npМЈете

кефита.

утицаја н а бнOJtНICpЗИТСТ,

roву заштиту, упозориле су АР Вес н а М ач .1i н
др Бра и ". П естор .... са

umtheHHX
подручја
у
/'1101''1 одржаи је 1. и 2.
децембра. На скупу је

пoc:rojeti.а
3аштиhен а
подручја у м ору (ЗП М)
нијесу довољна.

моанн mpк.!ЮpИ) - noја.
шњава.др Мачd..
Он а noдcjel\a да Upиа

C~ чешtl е говоримо

Гора још нема заштнћена

:~~H~;::~ ~opc.: ОДе:: :~~ за- e~a :::mo:y~~: ~~~-: ~~ј(~п;'
Инстнтyra за биолorнју

оцнјеи.еио да су море«и

мора котор (ИБМК), које

ехосмстсми, иако значај-

о пpot.lЈекк Vlиме и нео-

су ИС.8,UНО flредстаlЉ&JlС

но деградирани, још

са

пходнocrм да се престане

нашу земл.у на ме~уи.РОдНИМ СКУIIQRима лово-

orpoМНИМ потенцијалом
за очување природе, алн

СI mришћењеw фосилних
горнва, те да се повеhа

посветимо
хоришћ.ењу
обновљивих и)вора енер

ефикасност н щюнз80дЊ8

гнје вјероватно иајвише

енергије IIЗ оБН 08ЉИВIIХ
I13вора енергије, а управо са Т'Н~ у scзи је нспи-

/'О ВОрИ
контради кторно
nланирање истражнвања
и евеmyaлне екt:nлоата

ТИI'I.8ЊС потенцијала

-

подручјау мору.

-

О спремности да се

ICI)-

ције нафте из ЈадраисЈоХ)Г

ришћења еиергије вјетра
у Средоземно.\! и Цр ном
мору. Прије свега треба
испитати у којим oбnастнма ингензитет вјетра
3адовољава
eКOHoMclC}'

мора. Инстlf1YТ за бно
логију мора константно
ради на коришllењу ме
ђу и ародн нх ФОlЩова за
кзуча.вање мора и обезбјеђнаање 'Јодатоа mји

иCnnативост

иК8tстира-

се од наше земље 1р8ЖС

ња у вјетрењаче. Можда
је још важније одредити на кој им облаС'Пlма се
вјетрењаче не могу по-

на основу разних пamн
саних међун ародн их КDH
венциј а - казала је Ма
чиnеl'l.8 за ,Дан".
БМ.

Ј8 0ш

35. О О О

Бкјел.аНI(Н Жан .. Мefte,Itoaиt, !(:Оја се налаз н иа КлИ
ници:ш онкологију у ЊсмаЧllXlј , продужен о је лијечење.
llнје'lе ње Ис трајати сиryptЮ .110 фебруара cnедеhе го

дин е,3R цпа Је иеоnxодио додатни х

35.000 сура. Жани

је днјarностнфюroвatl агреСИ8НИ обли « рака лнмфног

TKIII'I.8 у медијастинуиу.
Њеи отац PaH"'i)Jc за Радио Јадран казао да је Жани·
на до к-roрица лредлОЖИJlајош четирн терапије.

ж..lа се осјећа добро,

8JJ11 су

на м саајетовм н да би

ипак требало да прим и још те четири терапИЈе. Ја се
кад8М да "сио ов.цје ocпrn до фебруара

-

хазао је Рам

ко, кој и је од почетка л ијечења са Жаном на клиници
Mallet"SCТ St. Franziskus у Фл еllсбургу.

На једном од IJрешеда средином IlOвсмбра, ЖаIlИ
ИII ДОI(f()РII устаи о вил и Су да се канцер смаљио за 30
ЦДeТD. Акцнја при куnљaња новца З8 Жвн.нно ЛИЈечење

Jq>Cиуnа је почетlCOМ октобра,

lC8..'I,aJe нн1ом хумакнтар
50.000 сура

НИХ ман ифестација прикyп.rьсно

Помоћ ј е ldoryrIe уnлatlfl1{ н а раЧУFlе ЦКБ~
51 0040896326002327. ка нме Ра н ко Међедо
ви",
девизни
раЯУII
Swift-COBADEPF IВЛN·
МЕ2 551 0О408963260023 2 7 Лссоuпt- 400876851700.
АТ

